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Voorlopig verslag Herfsttrek 1975

Het weer. Daar het weer een belangrijke faktor is voor het gedrag vah de

trekvogels geven we eerst een kort overzicht van de weersgesteldheid.

Op de avond van 28 september woei er gedurende korte tijd een westerstorm,

die de volgende dag afgezwakt was tot harde wind. De eerste week van

oktober bleef de wind ZW tot W en was matig tot krachtig, maar er viel

weinig regen. Na 8 oktober draaide de wind naar het noorden en was dè weg

vrij voor een koude-inval. In Scandinavië en in Oost-Duitsland en Polen

daalde de temperatuur en het vroor 's nachts in'Zweden en Noorwegen.

Ook op 10 oktober was het daar opnieuw koud, terwijl hier op 13 oktober

reeds de eerste sneeuw viel. Daarna bleef het hier rustig herfstweer

met hogere temperaturen, maar met veel mist of laagh angende bewolking.

Omstreeks 18, 19 oktober vroor het in Scandinavië 's nachts opnieuw,

tot - 5° C. Bij ons werd het niet zo koud doordat de lucht verwarmd werd

door het relatief warme water van de Oostzee. Deze beide koude-invallen

zijn waarschijnlijk in verband te brengen met de sterke trek van Veld-

leeuweriken, trek van Kieviten, Koperwieken en mezen.

Spreeuwen. Bij de aanvang van het trekwaarnene n was er al trek van

Spreeuwen op 28 en 29 sept. niettegenstaande de harde ZW-windi In het

duin groeiden de troepen zwervende Spreeuwen aan tot duizenden (5000 in

4dn troep), die foerageerden op de duindoornhessen. Op 16 en 17 oktober

zijn deze Spreeuwen alle vertrokken. Er was op de weekeinddagen 5 e'n 11

oktober trek van Spreeuwen, zij het in kleine troepen. Op 18 oktober

zagen we veel kleine troepjes Spreeuwen trekken, maar haast alle in de

verkeerde richting, KNO langs de kust. Er waren trouwens verscheidene

andere soorten, die aan deze terugtrek deelnamen. De wind was MO 1-3,

maar met een harde bovenwind- het was nevelig door optrekkende mist uit

het binnenland, zicht 2 tot 5 km.

Dewaarnemingsperiode loopt van 27 september t/m 9 november. Dit voor-

lopig verslag betreft echter de gegevens t/m 2 november.

Waargenomen is er door de Vogelwerkgroep Haarlem op de post aan de

Boulevard te Bloemendaal aan Zee op de weekeinddagen vanaf ongeveer

zonsopgang gedurende een paar uur. Af en toe is daar ook door de week

gepost, zij het wat later op de ochtend. Verder is er op enige weekeinden

door de NIVON-Vogelwerkgroep IJmuiden waargenomen aan de kust ten zuiden

van de Zuidpier. Voorts is er ook trek waargenomen op de dagelijks be-

mande vinkenbaan ”Cornelis van Lennep” in de Kennemerduinen.
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De daaropvolgende dagen zette de Spreeuwentrek goed in met sterke trek

op 26 okt., 1 nov. en 2 riov. Op laatstgenoemde datum was de trek zeer

sterk; in 3 uur van 7«15 - 10.15 u. telde 'men 14500 Spreeuwen in 172

troepen die langs de kust ZZW vlogen, 5500 Spr. in 40 tr. die op die plek

zee kozen in richtingen variërend van ZW tot WNW en (later op die ochtend)

430 Spr. in 13 tr. die uit zee landinwaarts kwamen. Het was nevelig weer

met een zwakke ZZ0 wind, echter met een hardere "bovenwind. Maar hoven zee

was de bewolking gebroken, waardoor het daar lichter was. Toen de lucht

daar later dichtgetrokken was, hield de trek in zeewaartse richting op.

Vinken. Eind september waren er al troepjes Yinken en Kepen op trek, maar

het bleven, ook later in de tij d, kleine aantallen. Bij het rustige weer

met N0-wind in de 2e helft van oktober vlogen de Yinken veelal zo hoog,

dat ze haast niet waar te nemen waren; vaak vlogen ze boven de grondnevel.

De 16e oktober was een dag met sterke Yinkentrek, die doorging tot in de

middag. Het was toen bewolkt met ZO-wind tijdens de aanwezigheid van een

rug van hoge luchtdruk. Geteld is er die dag niet, maar men zag toen ook

v
eel andere soorten trekken, veel Yeldleeuweriken, verder Graspiepers,

Zwarte Mezen, Hoeken, Sperwers. Zoals reeds bij de Spreeuwen gezegd ging

op 18 okt. de trek in verkeerde richting (UNO) langs de kust, ook van de

Vinken (kleine aantallen). De Yinkentrek verliep op 17, 19 en 20 okt.

weer hoog, haast niet te tellen. Op 1 en 2 nov. was er nog Vinkentrek in

kleine aantallen, resp. 350 v. in 49 tr. en 180 v. in 37 tr. langs de

kust in ZZW-richting en op die laatste dag z'«gen we ook nog 2 kleine

troepjes van totaal 14 Vinken in WZW-richting zee kiezen. Tussen al deze

trekkende Vinken werden geregeld Kepen gehoord.

Veldleeuweriken. Als bi'zonderheid hebben we deze herfst veel trek van

Veldleeuweriken langs de kust gehad. In de eerste decade van oktober

vlogen er wel enkele Leeuweriken over, maar .op 10 oktober zette de trek

goed in, waarschijnlijk als" gevolg van de koude-inval die in het noorden

plaatsgevonden had. Op 11, 12, 14, 16» 17 en 18 okt. deed zich weer het

bekende verschijnsel voor, dat we kleine troepjes Veldleeuweriken uit zee

zagen komen, ongeveer uit NW-richting, die dan huh tocht landinwaarts

vervolgden in ongeveer ZO-richting. Op 19'okt. was er een ongewoon sterke

Leeuwerikentrek langs de kust. Van 7*15 - 9« — u. telden we 1060 Veld-

leeuweriken in 90 troepen.(Van de Spreeuwen vlogen er in die tijd maar

45 troepen voorbij).
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Deze trek volt ook weer samen met een koude-inval in Scandinavië. Ook

op 20 oktober was er trek van deze vogels, maar toen vlogen ze zeer hoog

(tot op 100 m of meer) bij rustig weer met NO-wind; ze waren toen moeilijk

waar te nemen. Op 24 oktober was er ook nog. flinke trek, maar in het

daaropvolgende weekeind niet meer; het was toen mistig. Op 1 nov. was de

trek weer normaal (22 troepjes van 7»15 - 10.45 u.) en op 2 nov. bleef de

trek beperkt tot enkele van deze vogels, die uit zee landinwaarts vlogen.

Graspiepers. De trek van Graspiepers verliep vrij normaal. In de tweede

helft van september (vóór onze waarnemingsperiode dus) trokken de Gras-

piepers al regelmatig door. Op 28 sept. telden we er van 7-8 u. 88 in

13 troepen, op 12 okt. in h uur 125 in 19 troepen. Op de overige waar-

nemingsdagen kwamen er altijd nog wel enige Graspiepers langs, maar niet

meer in troepjes.

Lijsters. Massale trek overdag van Kramsvogels hebben we aan de kust nog

niet gezien. Op 2 okt. telden we 127 eks. in 7 troepen en op. 17- okt..

zagen we wat trek uit zee landinwaarts. De Kramsvogels die in het duin

aanwezig waren, zullen wel in hoofdzaak met de nachttrek aangekomen zijn,

evenals de Koperwieken.

De eerste Koperwieken kwamen op 8 oktober en op de daaropvolgende dagen

zagen we op de trekpost ook enkele troepen langstrekken; ook kwamen er

enkelingen uit zee aanvliegen. Op 12 oktober was het duin overbevolkt

met Koperwieken; de lucht was geen moment zonder deze vogels, die druk

aan het foerageren waren. In enige dagen tijd h adden zè alle bessen van

de goed vruchtdragende meidoorn weggegeten. Op 19 oktober bleken ze zo

goed als allemaal weg te zijn uit het duin. Waarschijnlijk op 16 en 17

oktober doorgetrokken, tegelijk met de Spreeuwen. Er is veel nachttrek

geweest van- Koperwieken; overdag zijn er slechts kleine aantallen trekkend

waargenomen. Op 22 okt. zagen wij 's morgens te Oudeschild op Texel trek

van Koperwieken, richting zuid, de Waddenzee op naar Foord-Holland.

Van Merels moet er ook flinke nachttrek geweest zijn in de laatste helft

van oktober; opeens ziet men dan meer Merels op de grasvelden en weg-

bermen foerageren.

Kraaien. De eerste Bonte Kraai werd gezien op 8 oktober, en op 10 en 11

oktober waren ze al op vele geijkte plaatsen in het duin. Vanaf 10 okt.

was er wat trek van Kauwen, Bonte Kraaien en enkele troepen Hoeken.
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"De voornaamste dagen met trek van Kauwen waren 11 en 12 okt., en op

17» 21 okt. en 1 nov. werden er ook trekkende Kauwen gezien.

Kneu. Deze herfst waren er veel Kneuen. In de eerste helft van september

zwierven er op Vlieland reeds troepen rond van meer dan 60 Kneuen en ook

de trek van deze soort was sterk in de eerste week van waarnemen,28 sept.,

4 en 5 okt. Op 5 okt. telden we 200 eks. in 21 troepen in 'Ig uuri 4 tï.

vlogen retour.

Mezen. Dit jaar is er ook weer trek van Mezen geweest; enkele troepjes

Zwarte Mezen, verder Pimpelmezen, maar overwegend Koolmezen. De 12e okt.

was een merkwaardige dag. Er was een sterke trek van Koolmezen, maar

alle troepen vlogen terug naar het NÏÏO en langs de kust, althans na 8 uur.

Om even 9 uur zagen we zelfs één troep van 26 Koolmezen uit zee komen

uit ZW-richting en doorgaan in NNO-richting langs de binnenzijde van de

zeereep.

Overige soorten. Er zijn enkele troepen Sijsjes gezien, verder Putters

en Barmsijzen. Fraters waren vroeg; die zagen we al op. 15. okt. Vanaf

11 okt. verhieven 6 Strandleeuweriken enige dagen op het parkeerterrein

bij Parnassia in de Kennemerduinen. Er is veel nachttrek van Goudhaantjes

geweest; er waren er veel in het duim aangekomen. Ringmussen waren er

dit j aar maar in klein aantal en Groenlingen hebben we ook niet veel

trekkend gezien. Er zijn veel Sperwers gezien, op 16 okt. zelfs 10 eks.

langstrekkend in de loop van de dag. Verder zijn er enkele Smellekens

waargenomen en Kiekendieven (meest blauwe), enkele Buizerden en een

Ruigpootbuizerd. Kieviten zijn trekkend gezien op 10, 11, 12 okt. en

ook later nog geregeld kleine aantallen. Tenslotte verschenen op 1 nov.

4 Pestvogels op een malus met vruchten in een tuin in Bloemendaal

Resumerend kunnen wij als algemeen beeld dat wij van deze herfsttrek

kregen zeggen, dat het aantal Vinken langs de kust laag was. Beukenoot-

jes waren er niet, dus die hehhen deze vogels niet langs de bossen kunnen

doen trekken en van onze kust afhouden. Spreeuwentrek was normaal met

vrij veel zeetrek op het laatst van de waarnemingsperiode. Veldleeuweriken

h ebben we.meer dan normaal gezien. Graspiepers normaal. Kramsvogels

weinig, Koperwieken veel gedurende korte tijd midden okt., waarmee ook

veel Sperwers doortrokken. Kraaientrek in kleine aantallen, waarschijn-

lijk minder dan vorig jaar.
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Vrij veel Mezen, meest Koolmezen, maar ook wat Pimpelmezen en Zwarte

Mezen. Geregeld wat Kièvitentrek. Overige vogels weinig. Sneeuwgorzen

waren er al vroeg* Er zijn Grote Barmsijzen en IJsgorzen gezien en

1 november al Pestvogels.

5 november 1975» F. Bloem en T. Bloem

Veldla»n 8,

Aerdenhout.

Zie voor aanvulling verslag herfsttrek blz. 8 e.v.


